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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt. 

Postai cím: Dobozi út 5. 

Város: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Biztosítási szerződés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő 

épületek, építmények, gépek, berendezések, készletek nevesített kockázatú vagyonbiztosítása. Elektronikus 

berendezések, rendszámos és rendszám nélküli járművek All Risk típusú vagyonbiztosítása. Az ajánlatkérő 

önálló építőipari kivitelezői tevékenységével összefüggésben keret ÉPSZER (C.A.R.) biztosítás Ajánlatkérő 

tevékenységével, működésével összefüggő kombinált felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők és 

felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása. Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása. Gépjárművek 

casco és kötelező felelősségbiztosítása. 

1. rész 

Az ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő épületek, építmények, gépek, 

berendezések, készletek nevesített kockázatú vagyonbiztosítása. Elektronikus berendezések, rendszámos és 

rendszám nélküli járművek All Risk típusú vagyonbiztosítása. Az ajánlatkérő önálló építőipari kivitelezői 

tevékenységével összefüggésben keret ÉPSZER (C.A.R.) biztosítás. Ajánlatkérő tevékenységével, 

működésével összefüggő kombinált felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok 

felelősségbiztosítása. Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása. Gépjárművek casco biztosítása. 

 

1) Az Ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő épületek, építmények, 

közművezetékek, gépek, berendezések és egyéb biztosítható vagyontárgyak nevesített kockázatú 

vagyonbiztosítása kiegészítő fedezetekkel és záradékokkal. 

Biztosítandó vagyonérték 2017. évi mértéke: 146.827.417 eFt 
 

2) Az Ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő elektronikus 

berendezések All Risk típusú vagyonbiztosítása. 

Biztosítandó vagyonérték 2017. évi mértéke:  830.332.235 Ft 

 

3) Az Ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő rendszámos és rendszám 

nélküli járművek, munkagépek All Risk típusú vagyonbiztosítása: 

29 db rendszámos és rendszám nélküli jármű, munkagép biztosítása. 

Biztosítandó vagyonérték 2017. évi mértéke: 391.515.176 Ft.  

 

4) Az Ajánlatkérő önálló építőipari kivitelezői tevékenységével összefüggésben keret ÉPSZER (C.A.R.) 

biztosítás: I. fejezet (All risk vagyonbiztosítás) és II. fejezet (felelősségbiztosítás) a záradékokkal. 



2 

 

Tervezett 2017. évi építőipari teljesítés: 600.000.000.-Ft  

5)   Kombinált limitű felelősségbiztosítás: 

Kombinált kártérítési limit: 200.000.000.-Ft/kár, maximum 200.000.000.-Ft/év 

Biztosított tevékenységek:  

A Szerződő mindenkor hatályos alapító okiratában felsorolt tevékenységek, ideértve, de nem korlátozva a 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, mint főtevékenység és a hozzá kapcsolódó közüzemi tevékenységet, 

valamint az önálló építőipari kivitelezői tevékenységet. 

Fedezetek: 

• Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás 

• Bérlői felelősségbiztosítás 

• Bérbeadói felelősségbiztosítás 

• Munkáltatói felelősségbiztosítás 

• Környezetszennyezői felelősségbiztosítás 

• Szolgáltatás felelősségbiztosítás 

• Gyakorlati szakképzést szervezők felelősségbiztosítása 

6)   Az Ajánlatkérő vezető tisztségviselőire vonatkozó Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása. 

Fedezetek: 

 vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete  

 társasági visszatérítés fedezete  

Tervezett 2017. évi árbevétel: 10.766.961 eFt 

Kártérítési limit: 1.000.000.000 Ft/kár/év  

 

7) A Szerződő/Ajánlatkérő munkavállalóinak csoportos balesetbiztosítása 

Szolgáltatások:  

• Baleseti halál  

• Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás  

• Csonttörés   

• Baleseti keresőképtelenség 0. naptól 

Biztosított alkalmazotti létszám az induló évben: 1.266 fő 

 

8) Az Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek flotta casco biztosítása  

Biztosítási fedezetek: 

• törésbiztosítás  

• elemi kár biztosítás 

• lopás, rablás, részlopás biztosítás 

• önálló szélvédő kár biztosítás 

Biztosított gépjárműszám az induló évben: 215 db 

 

A biztosítás területi hatálya:  

 1-5):Magyarország,  

 6-7): Európa 

 8): 191 db Magyarország, 24 db Európa. 

A biztosítás tartama: határozott. 

A kockázatviselés kezdetének tervezett időpontja: 2018. 02. 01. 

A kockázatviselés végének tervezett időpontja: 2021. 01. 31. 

2. rész 

Az Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítása a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. LXII. törvény alapján:  

Biztosított gépjárműszám az induló évben: 477 db.  
Területi hatály: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 18. § szerint 

A biztosítás tartama: határozott. 

A kockázatviselés kezdetének tervezett időpontja: 2018. 02. 01. 

A kockázatviselés végének tervezett időpontja: 2019. 01. 31. 

Biztosítási évforduló: minden év február 01. 0:00 óra 

IV. szakasz: Eljárás 
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IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: második rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós, tárgyalásos eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 

85. § és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdése 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 200-412407 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 14843/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Biztosítási szerződés1 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 



4 

 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Neve: Generali Biztosító Zrt. 

Címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 

Adószám: 10308024-4-44 

Ajánlati ár   

1. Biztosítási szerződés induló éves díja (nettó Ft/év) 80.463.040,- Ft/év 

Minőségi kritérium   

2. A nevesített kockázatú vagyonbiztosítási fedezetet 

érintő bagatell kár összegét (az önrész levonásával 

csökkentet nettó 200.000.-Ft) meghaladó tisztázott 

jogalapú károk esetén vállalt kárelőleg teljesítés 

mértéke (%) Kbt.77.§(1): legkedvezőbb 80; 

legkedvezőtlenebb:10. 

50 % 

Indokolás:  Ajánlata teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, legkedvezőbb 

érvényes ajánlat. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

Generali Biztosító Zrt. 
 

Az értékelés A részszempontok 

  

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 

1. Biztosítási szerződés induló éves díja (nettó 

Ft/év) 

90 10 900 

 

2. A nevesített kockázatú vagyonbizt-ifedezetet 

érintő bagatell kár összegét(az önrész levonásával 

csökkentet nettó200.000Ft)meghaladó tisztázott 

jogalapú károk esetén vállalt kárelőlegteljesítés 

mértéke (%; Kbt. 77.§ (1):legkedvezőbb 80; 

legkedvezőtlenebb:10;) 

10 10 100 

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  1000 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

A pontszámok meghatározására vonatkozó értékelési módszerek részletes ismertetése: 

1. értékelési szempont: Biztosítási szerződés induló éves díja (nettó Ft/év) 

A módszer meghatározása 

A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-n kiadott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 

szám) 1. számú melléklet/A./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere. 

A fordított arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára legelőnyösebb) megajánlás 

kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak. Az ajánlati ár esetében a 

legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között 

fordított arányosság áll fenn. 

P = [(Alegkedvezőbb / Avizsgált) * (Pmax – Pmin)] + Pmin 

ahol 

P  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pont  

Pmax  a pontskála felső határa (10) 

Pmin  a pontskála alsó határa (1) 

Alegkedvezőbb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (ajánlati ára) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (ajánlati ára). 

A pont számítása két tizedesjegyre történő kerekítéssel kerül kiszámításra a matematikai kerekítés általános 

szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).   

2. értékelési szempont: A nevesített kockázatú vagyonbiztosítási fedezetet érintő bagatell kár összegét (az 

önrész levonásával csökkentet nettó 200.000.- Ft) meghaladó tisztázott jogalapú károk esetén vállalt kárelőleg 

teljesítés mértéke (%) 

A módszer meghatározása: 

A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-n kiadott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 

szám) 1. számú melléklet/A./1./bb) pontja szerinti relatív módszer, az "egyenes arányosítás" módszere. 

Az egyenes arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (80%), és az ennél magasabb megajánlásra kapja 

ajánlattevő a maximális 10 pontot. A további ajánlatok a legkedvezőbbhez képest arányosan kevesebb pontot 

kapnak, azzal, hogy amennyiben a legkedvezőbbként értékeltnél magasabb mértéket tartalmaz a 

legkedvezőbb ajánlat, akkor a képletbe az ajánlatban foglalt mérték helyett, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés szerint 

legkedvezőbbként meghatározott mérték kerül. Az ajánlatkérő érvényesként a legalább 10%-s megajánlást 

fogadja el, mely esetben a megajánlás pontértéke 1 lesz. Az ez alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 

Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között egyenes arányosság áll fenn. 

A pontszámítás módszere: 

Ha a benyújtott ajánlat  

A< Amin           az ajánlat érvénytelen. 

Ha a benyújtott ajánlatok közül egyik esetében sem áll fenn, hogy A = Amax vagy A> Amax          

Amin < A < Amax        P= {(Avizsgált  / Alegkedvezőbb) * (Pmax-Pmin)}+Pmin 

Ha a benyújtott ajánlatok közül legalább egy esetében A = Amax vagy A > Amax              

A=Amax vagy A>Amax   P=10 

Amin < A < Amax       P= {(Avizsgált  / Amax) * (Pmax-Pmin)}+Pmin 

ahol 

P  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pont  

Pmax a pontskála felső határa (10) 

Pmin a pontskála alsó határa (1) 

Alegkedvezőbb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, azzal, hogy amennyiben a legkedvezőbb 

megajánlásban szereplő érték meghaladja a „maximális pontértéket kiosztó mérték”-et 

(Amax), abban az esetben – amellett, hogy ez az ajánlat is a maximális pontszámot kapja 

– a képletbe a „maximális pontértéket kiosztó mérték” kerül a Alegkedvezőbb érték helyére 

(%) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (%) 

A pont számítása két tizedesjegyre történő kerekítéssel kerül kiszámításra a matematikai kerekítés általános 

szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).   

Összesítés: 
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Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatoknak az értékelési szempontok/részszempontok szerinti tartalmi elemeit a 

megadott ponthatárok között és módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott pontszámokat 

megszorozza a súlyszámmal, majd pedig ajánlatonként összeadja. Azaz a értékelési 

szempontonként/részszempontonként elért pontszámok (t) az értékelési szemponthoz/részszemponthoz 

tartozó súlyszámmal (s) való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. 

(p) = (t) * (s) 

P = Σ (p) = Σ [(t) * (s)] 

A pontszámok (t) meghatározása két tizedes jegyre, míg a súlyozott pontszámok (p) meghatározása pozitív, 

egész számokban történik, a matematikai kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé 

történik a kerekítés).  A legmagasabb súlyozott összpontszámot (max P) elérő ajánlattevő lesz az eljárás 

nyertese, mivel ő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Neve: Generali Biztosító Zrt. 

Címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 

Adószám: 10308024-4-44 

Ajánlati ár   

1. Biztosítási szerződés induló éves díja (nettó Ft/év) 80.463.040,- Ft/év 

Minőségi kritérium   

2. A nevesített kockázatú vagyonbiztosítási fedezetet 

érintő bagatell kár összegét (az önrész levonásával 

csökkentet nettó 200.000.-Ft) meghaladó tisztázott 

jogalapú károk esetén vállalt kárelőleg teljesítés 

mértéke (%) Kbt.77.§(1): legkedvezőbb 80; 

legkedvezőtlenebb:10. 

50 % 

Indokolás:  Ajánlata teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, legkedvezőbb 

érvényes ajánlat. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

A szerződés 3 évre kerül megkötésre 2018. február 1. és 2021. január 31. között. Ezen három évet alapul véve 

a teljes időszakra vonatkozó biztosítási díj: 3x80.463.040, azaz összesen nettó 241.389.120 Ft. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai:--- 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:--- 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:--- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:--- 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [ 2] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés: Biztosítási szerződés2 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő: 

Neve: Generali Biztosító Zrt. 

Címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 

Adószám: 10308024-4-44 

Ajánlati ár   

1. Biztosítási szerződés éves díja (nettó Ft/év) 11.007.078 Ft/év 

Indokolás:  Ajánlata teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlat. 

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

2. Ajánlattevő: 

Neve: Allianz Hungária Zrt. 

Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 

Adószám: 10337587-4-44 

Ajánlati ár   

1. Biztosítási szerződés éves díja (nettó Ft/év) 14.818.128,- Ft/év 

Indokolás:  Ajánlata teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, a második legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes 

ajánlat. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
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Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 
is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2--- 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Neve: Generali Biztosító Zrt. 

Címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 

Adószám: 10308024-4-44 

Ajánlati ár   

1. Biztosítási szerződés éves díja (nettó Ft/év) 11.007.078 Ft/év 

Indokolás:  Ajánlata teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlat. 

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Ellenszolgáltatás összege (a szerződés időtartama 2018.02.01-2019.01.31., erre tekintettel): nettó 11.007.078 

Ft 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

Neve: Allianz Hungária Zrt. 

Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 

Adószám: 10337587-4-44 

Ajánlati ár   

1. Biztosítási szerződés éves díja (nettó Ft/év) 14.818.128 Ft/év 

Indokolás:  Ajánlata teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, a második legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes 

ajánlat. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Ellenszolgáltatás összege (a szerződés időtartama 2018.02.01-2019.01.31., erre tekintettel): nettó14.818.128,- 

Ft 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: --- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2--- 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2--- 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:--- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:--- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2018/01/20) / Lejárata: (2018/01/29) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/01/19) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/01/19) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 Az összegezésnek az eljárás 1. részére vonatkozó rendelkezéseiben az 

V.2.2. és V.2.6. pontokban, az eljárás 2. részére vonatkozó rendelkezéseiben az V.2.2., V.2.6. és V.2.7.  

pontokban elírásra került az ajánlattevők adószáma, melyet ajánlatkérő javított (piros színnel jelölve a javított 

adatot). 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (2018/01/19) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (2018/01/19) 

VI.1.10) További információk: 2 

1. rész 

Az alábbi ajánlattevő nem nyújtott be végleges ajánlatot a megadott határidőig, melynek következtében – 

tekintettel az ajánlati felhívás IV.1.5. pontjában is leírtakra – a végleges ajánlat benyújtásának mellőzését 

ajánlatkérő az ajánlat visszavonásaként értelmezi, ajánlattevő eredetileg benyújtott ajánlatát a további 

értékelésben nem tudja figyelembe venni: 

Allianz Hungária Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 

Fentiek indokolása ugyancsak a felhívás IV.1.5. pontjában szerepel: „Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét, hogy amennyiben az előzőek szerint az eredetileg kiadottakhoz képest módosítja  feltételeit, illetve, 

ha módosított közbeszerzési dokumentumokat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére,  az ajánlattevő eredeti 

ajánlatban benyújtott Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozata ezen módosított feltételekre kiterjesztőleg 

nem értelmezhető. Így ez esetben – még akkor is, ha megajánlásán az ajánlattevő a módosuló feltételekre 

tekintettel sem kíván változtatni – legalább a módosított feltétekre vonatkozó Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti 

nyilatkozat benyújtása végleges ajánlatként az érvényes ajánlattétel feltételévé válik.”  Tekintettel arra, hogy 
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ajánlatkérő az eredetileg kiadottakhoz képest módosította feltételeit, illetve módosított közbeszerzési 

dokumentumokat bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére, jelen feltétel fennáll. 

2. rész 

Az alábbi ajánlattevő nem nyújtott be végleges ajánlatot a megadott határidőig, melynek következtében – 

tekintettel az ajánlati felhívás IV.1.5. pontjában is leírtakra – a végleges ajánlat benyújtásának mellőzését 

ajánlatkérő az ajánlat visszavonásaként értelmezi, ajánlattevő eredetileg benyújtott ajánlatát a további 

értékelésben nem tudja figyelembe venni: 

Groupama Biztosító Zrt. 

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 

Fentiek indokolása ugyancsak a felhívás IV.1.5. pontjában szerepel: „Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét, hogy amennyiben az előzőek szerint az eredetileg kiadottakhoz képest módosítja  feltételeit, illetve, 

ha módosított közbeszerzési dokumentumokat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére,  az ajánlattevő eredeti 

ajánlatban benyújtott Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozata ezen módosított feltételekre kiterjesztőleg 

nem értelmezhető. Így ez esetben – még akkor is, ha megajánlásán az ajánlattevő a módosuló feltételekre 

tekintettel sem kíván változtatni – legalább a módosított feltétekre vonatkozó Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti 

nyilatkozat benyújtása végleges ajánlatként az érvényes ajánlattétel feltételévé válik.”  Tekintettel arra, hogy 

ajánlatkérő az eredetileg kiadottakhoz képest módosította feltételeit, illetve módosított közbeszerzési 

dokumentumokat bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére, jelen feltétel fennáll. 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


